KONKURSINIAI KVIETIMAI TEIKTI PARAIŠKAS
EUROPOS SĄJUNGOS IR KITŲ FINANSAVIMO ŠALTINIŲ PARAMAI GAUTI
Plėtros tarnyba informuoja apie šiuo metu galiojančius kvietimus Europos Sąjungos finansavimo
ir kitų šaltinių paramai gauti (paskelbti iki 2016-07-22).
Prašome atkreipti dėmesį, jog remiantis LSMU Projektinės veiklos vykdymo tvarka (toliau –
Tvarka) visi universiteto padaliniai prieš teikdami projektų paraiškas privalo Plėtros tarnybai pateikti
Tvarkoje nurodytus dokumentus. Su Tvarka galima susipažinti LSMU intranete („First Class“).
Plėtros tarnyba

MOKSLO, INOVACIJŲ IR TECHNOLOGIJŲ AGENTŪROS (TOLIAU – MITA) KVIETIMAI:

Kvietimo pavadinimas:
Finansavimo suma:
Finansavimo intensyvumas:
Trukmė:
Finansuojamos veiklos:

Tikslinės grupės:
Kitos sąlygos:
Paraiškos pateikimo terminas:

Kvietimas mokslininkams ir tyrėjams dalyvauti 7BP, EUREKA, EUROSTARS
tiksliniuose informaciniuose bei kontaktams užmegzti skirtuose renginiuose
Visos su kelione susijusios išlaidos.
100 proc.
Kiekvieno renginio atveju nustatoma individualiai.
Mokslininko ar tyrėjo, ketinančio dalyvauti 7BP, EUREKA, EUROSTARS
projektuose, kelionės išlaidų apmokėjimas. Kelionė turi būti susijusi su
partnerių paieška, kontaktų užmezgimu.
Mokslininkai, tyrėjai.
Paraiškos priimamos likus ne mažiau kaip 14 d. iki renginio pradžios.
Preliminarus renginių sąrašas pateikiamas www.mita.lt.
Nuolat*
*Informuoti Plėtros tarnybą apie ketinimą teikti paraišką el. p.
pletra@lsmuni.lt

LIETUVOS MOKSLO TARYBOS (TOLIAU – TARYBA) KVIETIMAI:

Kvietimo pavadinimas:
Pareiškėjas:
Finansuojamos veiklos:

Finansavimo suma:
Kitos sąlygos:

Paraiškos pateikimo terminas:

Kvietimas teikti paraiškas pagal COST programą
Paraiškas gali teikti Lietuvoje registruoti juridiniai asmenys. Kiekvienas
juridinis asmuo paraišką teikia savarankiškai.
COST programos remiamos veiklos: komandiruotės, konferencijos, seminarai,
posėdžiai, trumpalaikės mokslinės išvykos, tyrėjų mainai, mokymai, leidyba ir
kt. Kompensuojamos kiekvienos COST valstybės narės 2 atstovų, vykstančių į
veiklos narių susitikimus, išlaidos.
COST veiklai skiriamas finansavimas siekia apie 100 000 eurų 4 metams.
Paraiškos gali būti teikiamos tik toms COST veikloms, kurios yra patvirtintos
COST aukšto lygio pareigūnų posėdyje ir kurių COST veiklos valdymo komitete
Lietuva atstovo neturi arba turi tik vieną kitos nei pareiškėjo institucija atstovą
(įskaitant ir veiklos koordinatorių). Tarptautinę paraišką vertinęs ekspertas
negali teikti paraiškos dalyvauti toje COST veikloje. Paraiška teikiama
elektroniniu būdu, užpildžius formą Tarybos elektroninėje sistemoje
http://sistema.lmt.lt.
Nuolat*
*Informuoti Plėtros tarnybą apie ketinimą teikti paraišką el. p.
pletra@lsmuni.lt

Kvietimo pavadinimas:
Paramos tikslas:

Galimi pareiškėjai:

Finansavimo suma:
Kitos sąlygos:

Paraiškos pateikimo terminas:

Paraiškos gauti paramą paskelbti mokslo straipsnius ir išleisti knygas
Skatinti Lietuvos mokslo plėtrą ir jo žinomumą pasaulyje, sudaryti visiems
Lietuvos mokslininkams tokias sąlygas, kad mokslininko ar institucijos, kurioje
jis dirba, finansinės galimybės neturėtų įtakos pasiektų mokslinių tyrimų
rezultatų sklaidai.
Prašymus gali teikti Lietuvos mokslo ir studijų institucijose dirbantys tyrėjai,
kurių straipsniai yra priimti spausdinti recenzuojamuose aukšto mokslinio
lygio žurnaluose arba kurių parengta ar sudaryta aukšto mokslinio lygio
knyga yra recenzuota ir ją norima išleisti prestižinėje užsienio leidykloje.
Iki 2500 Eur
Parama gali būti teikiama tik leidyklos išlaidų apmokėjimui. Straipsnio ar
knygos parengimo, vertimo, redagavimo, maketavimo ir pan. išlaidos, kurias
turėjo pareiškėjas, nėra remiamos. Prašymą dėl paramos paskelbti straipsnį
turi teisę teikti tik pirmasis straipsnio autorius arba autorius, straipsnyje
nurodytas asmeniu kontaktams.
Nuolat*
*Informuoti Plėtros tarnybą apie ketinimą teikti paraišką el. p.
pletra@lsmuni.lt

Kvietimo pavadinimas:
Pareiškėjas:

Finansuojamos veiklos:

Finansavimo suma:
Paraiškų rengimo ir
teikimo tvarka:

Kitos sąlygos:

Paraiškos pateikimo
terminas:

Kvietimas teikti paraiškas Lietuvos–Japonijos mokslo projektams ir Lietuvos–
Japonijos sklaidos projektams vykdyti
Paraišką Lietuvoje gali teikti projekto vykdytojai (-as) kartu su vykdančiąja institucija ir
partneriu iš Japonijos. Vykdančioji institucija turi būti Lietuvos mokslo ir studijų
institucija. Partneris iš Japonijos turi būti Japonijos mokslo ir studijų institucija. Projekto
vadovas turi būti mokslininkas.
Paraiškų negali teikti pagrindiniai vykdytojai, kurių projektams yra skirtas finansavimas
pagal 2014–2015 m. kvietimus teikti paraiškas Lietuvos–Japonijos mokslo projektams
ir sklaidos projektams vykdyti.
 Mokslo projektuose tinkamos finansuoti yra mokslinių tyrimų, jų rezultatų sklaidos
bei kitų su mokslo projektų įgyvendinimu susijusių veiklų, įskaitant vizitų į partnerio
Japonijoje instituciją, išlaidos.
 Sklaidos projektuose tinkamos finansuoti yra iki vienos savaitės trukmės bendro
seminaro Lietuvoje organizavimo išlaidos arba kelionės į partnerio organizuojamą
bendrą seminarą Japonijoje išlaidos, įskaitant 2 paruošiamųjų susitikimų prieš
seminarą ir 1 apibendrinamojo susitikimo po seminaro išlaidos. Jei bendras
seminaras organizuojamas Lietuvoje – tinkamos finansuoti tik seminaro
organizavimo išlaidos. Jei bendras seminaras organizuojamas Japonijoje – tinkamos
finansuoti tik komandiruočių į Japoniją išlaidos.
Projekto vykdytojų iš Lietuvos ir vykdančiosios institucijos biudžetas neturi viršyti:
mokslo projekto – 80 000 Eur, sklaidos projekto – 20 000 Eur.
Paraiškos teikiamos abiejose šalyse. Lietuvoje paraiškos teikiamos Tarybai. Japonijoje
paraiškos teikiamos pagal Japonijos mokslo finansavimo organizacijos arba kitas
programas Japonijoje.
Paraiška Tarybai teikiama lietuvių kalba, užpildant formą elektroninėje sistemoje
http://junkis.lmt.lt/. Kartu su paraiška teikiamais privalomais dokumentais būtina
pateikti ir šiuos papildomus dokumentus:
 Projekto partnerio iš Japonijos projekto vykdytojų gyvenimo aprašymai, pridedant
mokslinių publikacijų sąrašus.
 Projekto partnerio iš Japonijos sutikimas kartu vykdyti teikiamą projektą, jei jis
būtų finansuojamas (parašytas firminiame institucijos blanke ir pasirašytas
institucijos ar padalinio vadovo).
 Mokslo ir sklaidos projektai turi prasidėti ne anksčiau kaip 2017 m. balandžio 1 d.
ir ne vėliau kaip 2018 m. kovo 31 d. Ilgiausia galima mokslo projekto trukmė – 2
metai. Ilgiausia galima sklaidos projekto trukmė – 12 mėnesių.
 Projekto pabaigos negalima planuoti sausio ir vasario mėnesiais.
 Projekto lėšos turi būti planuojamos visam projekto laikotarpiui ir kiekvieniems
kalendoriniams metams.
 Taryba finansuoja Lietuvos projekto vykdytojų ir vykdančiosios institucijos išlaidas.
 Asmuo gali teikti tik vieną šio kvietimo paraišką kaip projekto vadovas ar kitas
pagrindinis projekto vykdytojas.
 Mokslo projekte kiekvieno pagrindinio projekto vykdytojo darbo apimtis turi būti
ne mažesnė kaip 20 valandų, padaugintų iš projekto trukmės mėnesiais.
 Sklaidos projekte galimos šios išlaidos:
išlaidos paslaugoms
Tiesioginių išlaidų išlaidos autoriniams darbams
rūšys:
išlaidos prekėms
išlaidos komandiruotėms
Sklaidos projekto netiesioginės išlaidos negali viršyti 10 proc. sklaidos
projekto tiesioginių išlaidų.
Su kvietimu teikti paraiškas susiję dokumentai skelbiami Lietuvos mokslo tarybos
svetainėje
http://www.lmt.lt/lt/mkf/tarpvalstybines-programos-dvisalestrisales/lietuvos-japonijos.html
Paraiškos priimamos iki 2016 m. rugsėjo 8 d. 16 val.
*Informuoti Plėtros tarnybą apie ketinimą teikti paraišką el. p. pletra@lsmuni.lt

LIETUVOS VERSLO PARAMOS AGENTŪRA:

Kvietimo pavadinimas:
Galimi pareiškėjai:
Partneriai:
Finansavimo suma:
Finansavimo
intensyvumas:

Trukmė:
Finansuojamos veiklos:

Paraiškos pateikimo
terminas:

Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Inoklaster LT“
Juridinis asmuo, eksploatuojantis klasterį.
Negalimi.
Nuo 25 000 Eur iki 200 000 Eur (atsižvelgiant į projekto sumaniosios specializacijos
kryptį).
Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis arba pagalbos intensyvumas
sudaro iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Pareiškėjas privalo
prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau nei 50 proc. visų tinkamų finansuoti
projekto išlaidų.
Veiklų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 24 mėnesiai.
MTEP klasterio eksploatavimas (strategijų, tyrimų (įžvalgų, rinkos tyrimų ir kt.)
atlikimas, mokymai, rinkodaros, klasterių narių bendradarbiavimo, naujų narių
pritraukimo, įsitraukimo į tarptautinius tinklus ir kitos veiklos).
Iki 2016 m. rugpjūčio 24 d. *
*Informuoti Plėtros tarnybą apie ketinimą teikti paraišką el. p. pletra@lsmuni.lt

